
 

 

 

Word Lean: Haal de verspilling uit jezelf en je medewerkers ! 

Talent-Proof Lean dagen 
 

Wat is lean?  

Het lean concept is momenteel populair in vele organisaties. We spreken van lean managers, 

lean coaches en lean processen. In lean concepten focust men op grotere effectiviteit, meer 

doen met minder, vrij gekomen capaciteit elders inzetten en instrumenten gebruiken om dit te 

bereiken. Vaardigheden en talenten moeten getraind worden en het doel van alles is de waste 

uit de processen halen. Het is dus eigenlijk een belangrijke strategie voor iedere organisatie. 

 

ReLinked is vanaf het begin betrokken bij veel organisaties waarin lean management werd 

geïntroduceerd. We ontdekten dat bij het structureren en organiseren van lean processen de 

mensen een belangrijk vertrekpunt zijn. Ieder instrument heeft een gebruiker en als de 

gebruiker het instrument niet kan benutten, zal geen instrument effectief zijn. Dan zullen zelfs 

de meest constructieve instrumenten waste veroorzaken. Mensen veroorzaken de waste, was de 

conclusie. Als we dus lean willen worden in onze organisaties, moeten we de waste uit de 

mensen halen. Een geweldige uitdaging om lean te worden! De sleutel ligt in het reorganiseren 

van structuren en mensen. Mensen produceren wat ze zijn, niet wat ze zeggen! 

 

Waste produceren  

In samenwerking is het belangrijk dat mensen zich kunnen verbinden. Deze verbinding bestaat 

uit twee belangrijke elementen; een functionele en een relationele kant. De functionele kant 

van deze verbinding staat in veel trainingen centraal. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij: 

Hoe communiceren we, hoe werken we samen en hoe zit onze organisatie structuur in elkaar. 

Ook in onze trainingen zijn dit belangrijke aandachtspunten. ReLinked focust op de 

samenwerking tussen mensen, want in samenwerking en verbinding komen mensen en 

organisaties tot betekenis. In onze trainingen investeren we in de samenwerking en verbinding! 

Als mensen effectiever in verbinding komen met elkaar gaan ze ook effectiever samenwerken. 

Alles draait uiteindelijk om verbinding. Onzekerheid, angst, persoonlijke agenda’s en 

overlevingsstrategieën van mensen veroorzaken de waste in de samenwerking. Mensen 

begrijpen elkaar niet, raken gefrustreerd en gaan zelfs strategieën ontwikkelen om niet te 

hoeven verbinden. Deze vaak onbewuste overlevingsstrategieën kosten organisaties vele 

miljoenen. Ziekte cijfers kunnen dramatisch omhoog schieten, mensen raken gefrustreerd en 

zoeken een andere baan, waardoor kennis en kwaliteit verloren gaan. 

 



 

 

 

Hoe managen we verandering in gedrag?  

Bewustwording is het begin van verandering. Wij helpen mensen en organisaties in de 

bewustwording door de introductie van het contextuele management model. Managers krijgen 

meer zicht op het gedrag van mensen en concrete handvatten om mensen effectiever te laten 

samenwerken. De medewerkers zullen minder in hun onmacht schieten, ze zullen het belang 

van verbinding en samenwerking gaan ervaren en daardoor meer productief worden. Managers 

die visie ontwikkelen voor verbinding zullen grote veranderingen teweeg brengen in hun 

organisatie. Het contextuele management model dat beschreven is in het boek “Dynamiek in 

verbinding” is volledig nieuw in de management wereld en is nooit eerder geïntroduceerd in 

organisatie trainingen. De kracht van de contextuele benadering is het werken vanuit de 

invloedsfeer in vier dimensies. We hebben te maken in de samenwerking tussen mensen met 

grote invloeden. Genen spelen een rol, psychologische vermogens zijn belangrijk, interactie in 

samenwerking is essentieel en de relationele ethiek is van grote invloed. Deze invloeden 

worden belicht, zichtbaar gemaakt en getraind zodat managers geholpen worden om effectief 

leiding te geven en samenwerking te versterken. 

 

Voorbeeld mogelijkheden  

Onze trainingen worden op maat gesneden. Wij hebben een grote voorkeur om teams en 

groepen te trainen in blokken van twee dagen die aaneengeschakeld zijn . We starten op de 

eerste trainingsdag om negen uur en stoppen de volgende dag om 16.00 uur. Het programma 

bestaat uit overdracht van kennis, training van vaardigheden en herkenning en toepassing van 

het gedachtegoed. Van iedere deelnemer wordt een persoonlijke matrix zichtbaar gemaakt 

waardoor ook meer introspectie ontstaat voor de managers zelf. We werken in al onze 

trainingen met twee specialistische trainers. 

 

Rendement 

Het rendement van onze trainingen is verrassend. Mensen die in verbinding komen, raken 

sterker gemotiveerd, komen meer in hun persoonlijke kracht te staan, gaan de vreugde en de 

effectiviteit van samenwerking ontdekken en komen sterker tot hun doelen. Deze verandering 

is niet tijdelijk, zoals in zoveel trainingen mensen vaak enthousiast naar huis gaan en een jaar 

later denken, waar ging het ook al weer over? Het rendement is gebaseerd op een verandering 

in de mens zelf. De kracht van de verbinding blijft niet beperkt tot hun werksituatie maar 

werkt ver door in het privéleven en in de maatschappij. Wij geloven dat hier een prachtige 

opdracht en een mooie kans licht voor bedrijven en organisaties. Als we met elkaar de 

verantwoordelijkheid nemen om mensen in hun kracht te brengen, zullen we een positieve 

bijdrage leveren aan een veranderende maatschappij! 

 



 

 

 

In praktijk zijn de volgende vruchten terug te zien: 

• Verbondenheid en betrokkenheid bij de organisatie 

• Groter verantwoordelijkheidgevoel en eigenaarschap 

• Verhoging van de zingeving (zelf validatie) 

• Meer kracht in de samenwerking 

• Optimaal gebruik maken van de kernkwaliteiten van collega’s 

• Meer plezier op de werkvloer 

• Lager ziekteverzuim 

• Groei van de marge 

• Meer kracht in de samenwerking 

• Sterkere klantgerichtheid 

 

Voorbeeld programma 

Bij het thema “Het Nieuwe Samenwerken” gaan wij de volgende punten behandelen: 

• Zichtbaar zijn Waarde vs. Waste: hoe ben je van waarde?  

• Erkenning  

• Loyaliteit  

• Grondwet relaties: autonomie, respect voor grenzen, verantwoordelijkheid.  

• Verbinden en Dramadriehoek* 

 

Het zal een training zijn waarbij deze thema’s vanuit het contextuele management model 

theoretisch worden behandeld, daarnaast zullen de thema’s praktisch worden toegepast. Wij 

zullen in deze training rekening houden met het opleidingsniveau van de deelnemers. 

 

Voorbereiding:  

In een persoonlijk gesprek met de managers van de teams zal onze trainer de groepen voor 

bespreken. Het is raadzaam voor deze voorbespreking de volgende punten op papier te zetten; 

naam medewerker, functie en aandachtspunten. 

 

Theoretische introductie: 

In deze theoretische introductie zullen we het thema vertrouwen en “zichtbaar zijn” 

behandelen. Vertrouwen is als iemand handelt in de lijn van de verwachting. We zullen de 

verwachtingen bespreken die je als werknemer hebt en de verwachtingen die je als werkgever 

hebt. Ook zal er aandacht zijn in verwachtingen die in het verleden niet zijn waargemaakt. 

Daarnaast zal het thema van waarde zijn en elkaar zichtbaar maken aan de orde komen. 

 



 

 

 

Introductie drama driehoek: 

Waarom doe ik wat ik niet wil doen en hoe kan ik in mijn constructieve kracht gaan staan i.p.v. 

de destructieve? We gaan iedere persoon zichtbaar maken in een persoonlijke rol, waarin de 

eerste en tweede positieve duidelijk word gemaakt. Hierin gaan we ook helpen en zichtbaar 

maken hoe de aanklager de kwaliteitsbewaker kan zijn, het slachtoffer de verbinder van het 

team en de redder gepast kan zorgen. 

 

Trainingsdagen 

De trainingsdagen zullen worden gehouden in een maand naar keuze. De eventuele vervolg 

trainingen zullen worden gepland in enkele maanden na de trainingsdagen. 

 

* Deze zal kort worden behandeld, bij een vervolg dag zal deze uitgebreid worden 

behandeld. 

 

Oefeningen zichtbaar maken van de verandering in gedrag. Trainen in verbinden is DE manier 

om het onder de knie te krijgen. Door jarenlang, vaak onbewust, vanuit de dramadriehoek te 

reageren is het lastig om dit toe te passen vanuit de verbinding (4e dimensie.) Door 

gezamenlijk te oefenen, elkaar aan te spreken en aan te moedigen zal dit weer de boost geven 

voor de samenwerking. 

Verbinden is niet alleen een telefoontje en email. Op deze dag wordt weer duidelijk wat een 

enorme invloed, kracht en kans er ligt in de 4e dimensie! 
 

 

 

 

 
 

 


